
TIAMINA
Z czym to się je?
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Witamina, o której będzie mowa 
w niniejszym artykule, została wyi-
zolowana jako pierwsza z całej gamy 
tych związków przez polskiego bio-
chemika Kazimierza Funka. To właś-
nie on jest autorem terminu „wita-
mina”. Odkrycie młodego naukowca 
zrewolucjonizowało medycynę i było 
przełomem na skalę światową. Oka-
zało się, że choroby wywołują nie 

tylko drobnoustroje, ale mogą być 
też spowodowane przez pewne nie-
dobory w organizmie. Funk był czte-
rokrotnie nominowany do nagrody 
Nobla, lecz niestety nigdy jej nie 
otrzymał. 

Z dzisiejszej perspektywy jego od-
krycia wydają się być jeszcze bardziej 
cenne. Obecnie wiemy, że zawartość 

witamin i minerałów w produktach 
żywnościowych znacząco spadła 
w porównaniu do stanu chociaż-
by sprzed dwóch, trzech ostatnich 
dekad. WYJAŁOWIENIE GLEBY, IN-
TENSYWNE UPRAWY NASTAWIONE 
WYŁĄCZNIE NA ZYSK, KONSERWO-
WANIE I RAFINACJA ŻYWNOŚCI - TO 
WSZYSTKO SPRAWIA, ŻE CORAZ 
TRUDNIEJ ZASPOKOIĆ POTRZEBY 
NASZEGO ORGANIZMU. XXI wiek to 
czas kiedy zaczynamy zauważać pu-
łapkę w jaką wpadliśmy i następuje 
coraz większy zwrot w stronę natury. 
Wzrasta świadomość i zaintereso-
wanie suplementacją, która obecnie 
staje się niemal koniecznością. Naj-
częściej mamy niedobory właśnie 
witamin. Odkryto je zaledwie nieco 
ponad sto lat temu, a dzisiaj wiedza 
na ich temat jest niemal bezcenna! 
W niniejszym artykule przybliżamy 
tę, od której wszystko się zaczęło: 
TIAMINĘ.

SKUTKI NIEDOBORU
Tiamina czyli witamina B

1
 została 

odkryta w czasie badań nad cho-
robą beri-beri, która jak się później 
okazało jest spowodowana niedo-
borami tej substancji. TIAMINA BIE-
RZE UDZIAŁ W METABOLIZMIE GLU-
KOZY, A JEJ DEFICYT DOPROWADZA 
DO ZABURZEŃ GOSPODARKI WĘ-
GLOWODANOWEJ. W konsekwencji 
dochodzi do nagromadzenia kwa-
su pirogronowego, który uszkadza 
komórki nerwowe. Powinny o tym 
pamiętać osoby spożywające duże 
ilości węglowodanów, w tym także 
sportowcy. TIAMINA BĘDZIE MIEĆ 
RÓWNIEŻ NIEBAGATELNE ZNACZE-
NIE DLA CUKRZYKÓW, KTÓRZY SĄ 
SZCZEGÓLNIE NARAŻENI NA JEJ NIE-
DOBORY.  

Niedobór witaminy B
1
 jest trud-

no zauważalny, ponieważ obja-
wy są niespecyficzne i łatwo je 
przypisać innych schorzeniom. To 
co powinno nas zaniepokoić to 
przedłużające się obniżenie na-
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stroju, co jest charakterystyczne  
nie tylko w przypadku niedoboru 
tiaminy, ale w ogóle witamin z grupy 
B. ROZDRAŻNIENIE, IRYTACJA, ZMĘ-
CZENIE, IZOLACJA OD ŻYCIA TOWA-
RZYSKIEGO, UCZUCIE NIEPEWNOŚCI 
I DEPRESJA TO NIEKIEDY NIE KONSE-
KWENCJE TRAUMATYCZNYCH PRZE-
ŻYĆ, A EFEKT ZBYT MAŁEJ PODAŻY 
WŁAŚNIE WITAMIN, W TYM TIAMINY. 

W tym miejscu warto wspomnieć 
o pochodnych witaminy B

1
: benfo-

tiaminie i sulbutiaminie. Pierwsza 
z nich, benfotiamina to znacznie le-
piej przyswajalna, biodostępna for-
ma tiaminy, rozpuszczalna w tłusz-
czach, której suplementację zaleca 
się właśnie u cukrzyków. Z kolei sul-

butiamina stosowana jest w leczeniu 
stanów lękowych czy depresyjnych. 
Wpływa na poprawę koncentracji, re-
dukuje poczucie wstydu i nieśmiało-
ści.  Z powodzeniem stosowana jest 
doraźnie u sportowców. Ze względu 
na poprawę możliwości skupienia, 
koordynacji oraz ogólnego pobu-
dzenia pozytywnie wpływa na wyni-
ki sportowe.  Znajduje zastosowanie 
w sytuacjach stresowych np. przed 
ważnym wystąpieniem czy egzami-
nem. Dodaje energii jednocześnie 
redukując poziom stresu.  

NA NIEDOBORY WITAMINY B
1
 NAJ-

BARDZIEJ NARAŻENI SĄ DIABETYCY, 
OSOBY NADUŻYWAJĄCE ALKOHO-
LU, PALACZE CZY CHORUJĄCY NA 

NIEDOCZYNNOŚĆ TARCZYCY. Te 
osoby powinny szczególnie zadbać 
o właściwą podaż tego składnika, 
a ewentualnie również wspomóc 
się suplementacją. Należy pamię-
tać, że tiamina jest witaminą roz-
puszczalną w wodzie i należy ją 
stale uzupełniać, ponieważ jej 
zapasy wyczerpywane są bardzo 
szybko. Dzięki temu, że nadmiar 
witaminy B

1
 nie jest gromadzony 

w organizmie nie jest ona toksycz-
na, a jej stosowanie jest bezpiecz-
ne. Dzienne zapotrzebowanie wynosi  
1-2 mg, natomiast w przypadku diet 
wysokowęglowodanowych oraz osób 
szczególnie narażonych na niedo-
bory, podaż tiaminy należy odpo-
wiednio zwiększyć. 
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GDZIE JEJ SZUKAĆ?
Witamina B

1
 występuje na tyle po-

wszechnie w pożywieniu, że uroz-
maicona dieta powinna zaspokajać 
podstawowe zapotrzebowanie na 
ten składnik. NAJWYŻSZA ZAWAR-
TOŚĆ TIAMINY ZNAJDUJE SIĘ W WIE-
PRZOWINIE, ALE ZNAJDZIEMY JĄ 
TAKŻE W NIEPALONEJ KASZY GRY-
CZANEJ TZW. BIAŁEJ, KASZY JAGLA-
NEJ, RYŻU, PESTKACH SŁONECZNI-
KA, SOCZEWICY, FASOLI I GROCHU. 
W MNIEJSZYCH ILOŚCIACH WYSTĘ-
PUJE TAKŻE  W JAJACH, MANDARYN-
KACH, PORACH CZY KALAFIORZE. 
Warto wiedzieć, że rozkład witaminy 
B

1
 następuje pod wpływem enzymu 

zwanego tiaminazą. Występuje ona 
w surowych rybach, zatem jedząc 
np. sushi nie możemy liczyć na do-
starczenie odpowiedniej ilości tego 
składnika z ryżu. Straty będą też 
powodować substancje antyodżyw-

cze takie jak taniny zawarte w kawie 
i herbacie. Ponadto tiamina jest wi-
taminą podatną na działanie tempe-
ratury. Obróbka termiczna powoduje 
znaczne zubożenie żywności w jej 
zasoby. Co ważne, w czasie gotowa-
nia np. kaszy gryczanej w torebkach, 
duże ilości witaminy B

1
 przechodzą 

do wywaru, który następnie wyle-
wamy. Z tego względu warto goto-
wać kaszę czy ryż odmierzając od-
powiednią porcję bezpośrednio do 
wody i gotować aż do jej wchłonię-
cia. W ten sposób ograniczymy straty 
cennych witamin.

Witamina B
1
 ze względu na swo-

je szerokie występowanie zarów-
no w produktach zwierzęcych jak 
i  roślinnych rzadko wymaga suple-
mentacji. W ZDECYDOWANEJ WIĘK-
SZOŚCI POTRZEBY ORGANIZMU ZA-
SPOKAJA ZRÓŻNICOWANA, WYSOKO 

ODŻYWCZA DIETA. O dodatkowym 
wsparciu warto pomyśleć jedynie 
w niektórych przypadkach, tak jak 
zostało wspomniane chociażby 
u cukrzyków. Jeżeli masz problemy 
z koncentracją, skupieniem się czy 
też stany depresyjne, w pierwszej 
kolejności zamiast sięgać po suple-
menty przyjrzyj się swojej diecie. Czy 
aby na pewno jest zasobna w wy-
mienione wyżej produkty? Przygotuj 
np. gulasz wieprzowy z kaszą grycza-
ną, a dostarczysz sobie sporych ilości 
tiaminy. Należy pamiętać, że podsta-
wą zdrowia jest odpowiednie odży-
wianie. Suplementacja, choć coraz 
częściej konieczna, nigdy nie może 
zastępować pożywienia, a jedynie 
wspomagać. 

Veronika Ulanecka
Dietetyk 
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Sekret zdrowych oczu

Zastosowanie
Kompleksowe działanie  
wspomagające wzrok:
•  usprawnianie mikrokrążenia w gałce ocznej,
• wspomaganie ostrości wzroku,
• ochrona siatkówki i soczewki oka.

Nie zawiera glutenu ani laktozy. 

Preparat może być stosowany przez osoby chore na cukrzycę.

Opakowanie: 30 kapsułek

Sposób użycia: 1 kapsułka dziennie

Podmiot odpowiedzialny:  
QUEISSER PHARMA GmbH & Co. KG
RWS (Referencyjna Wartość Spożycia) oraz ilość każdego suplementu diety zalecaną do spożycia 
w ciągu dnia można znaleźć na opakowaniu preparatu. Nie należy przekraczać porcji zalecanej do 
spożycia w ciągu dnia. Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną 
dietę i prowadzić zdrowy tryb życia. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamien-
nik) zróżnicowanej diety.

www.doppelherz.plSkład (jedna kapsułka zawiera):  
luteina 12 mg, owoc borówki czernicy 30 mg, 
zeaksantyna, cynk, witaminy A, E, C.
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